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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 25. 09. 2013 

v zasadačke MsÚ 

 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol   primátor  mesta  Ing. Peter Marušinec.  Na úvod privítal 

prítomných poslancov, prednostku MsÚ, náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcov 

regionálnych novín a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomných poslancov Bc. 

Marušinca, Mgr. Zemka, p. Babukovú a Ing. Horta. Oznámil, ţe poslanec Ing. Kusý bude 

chvíľu meškať. Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (11 

z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali poslanci na 

pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Lendel a Ing. 

Kusý. MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloţeného návrhu. Bolo prikročené 

k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1.  a) Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predloţila plnenie úlohy zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.02.2013 z uznesenia č. 8 

uloţené v časti C – úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

JUDr. Holba sa spýtal na výšku počiatočného vkladu vo finančnom vyjadrení. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe počiatočný vklad bol cca 4 000 €. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie kontrolu plnenia úloh z rokovaní MsZ. 

 

     b) Správa o realizovaných kontrolách 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

V zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je stanovené v § 18 f) bod e) 

predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho 

najbliţšom zasadnutí. V súlade s plánom kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2013 za obdobie 

február – september boli kontrolným orgánom vykonané nasledovné kontroly: kontrola 

odstránenia nedostatkov a prijatých opatrení zistených následnou finančnou kontrolou 

vykonanou v ZŠ, kontrola dokumentácie - hospodárenie a manipulácia s pokutovými blokmi, 

evidencia, účtovanie, zúčtovanie hotovosti v MsP Nová Dubnica a kontrola verejného 

obstarávania mesta Nová Dubnica. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Na zasadnutie MsZ prišiel Ing. Kusý. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o výsledku realizovaných kontrol v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

2.  Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. polrok 2013 

     Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Spolu s finančnými operáciami je rozpočet vyrovnaný a výsledok hospodárenia mesta 

k 30.06.2013 je 643 000 €. Kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový vo výške 
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504 224 €. Schodok je vykrývaný prebytkom finančných operácií a beţného rozpočtu. 

Finančné operácie sú postavené ako prebytkové vo výške 507 819 €, pričom beţný rozpočet 

je prebytkový a z prebytku je 3 200 € na vykrytie splátky istiny úveru zo ŠFRB. Plnenie 

rozpočtových poloţiek je v súlade s plnením za 1. – 6. mesiac a je v súlade s rozpočtom. 

Naďalej však treba venovať pozornosť najmä: 

- toku finančných prostriedkov, aby nedošlo k platobnej neschopnosti mesta a v prípade 

potreby reagovať zmenou rozpočtu, 

-  pri úhradách dodrţiavať splatnosť, 

-  riešiť zmeny, ktoré nastali z dôvodu nerefundovania nákladov na rekonštrukciu ZUŠ, čím 

mestu vznikli vyššie výdavky na úrokoch na čerpanom úvere, 

-  kapitálové akcie budú realizované aţ na základe naplnenia príjmovej časti rozpočtu. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či sa mesto Nová Dubnica do konca roka zaradí medzi mestá, 

ktoré konsolidujú. 

Ing. Jeţíková odpovedala, ţe z pohľadu hospodárskeho výsledku mesto vţdy vykazovalo 

kladný výsledok hospodárenia. 

 

PaedDr. Kačíková uviedla, ţe v prípade, ak mesto nebude konsolidovať, nedôjde podľa jej 

informácií k zvýšeniu platov nepedagogických zamestnancov zo štátneho rozpočtu. 

 

Ing. Jeţíková nepovaţuje podpísanie memoranda za právnickú listinu. Ing. Marušinec 

vysvetlil, aby bolo memorandum záväzné, muselo by byť podpísané štatutárom všetkých 

miest a obcí.  

 

JUDr. Holba poţiadal o informáciu k poloţke investičné akcie od Dexia banky. 

 

Ing. Jeţíková vysvetlila, ţe ide o najväčší úver mesta, ktorý sa čerpal na všetky investičné 

akcie v meste ešte za minulého vedenia mesta. 

 

JUDr. Holba odporučil pri budúcej zmene rozpočtu vyuţiť príjmovú poloţku za kompostáreň 

pre účely odpadového hospodárstva (zberný dvor, spracovanie odpadu). Podľa JUDr. Holbu 

by mali tieto finančné prostriedky zostať účelovo viazané. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe potrebné finančné prostriedky na zberný dvor sú vţdy vyčlenené. 

Ing. Jeţíková doplnila, ţe vo výdavkovej časti bolo odpadové hospodárstvo posilnené. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová 

Dubnica za 1. polrok 2013. 

 

3.  Zmena rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2013 

     Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Dôvodom zmeny rozpočtu mesta sú úpravy, ktoré bolo potrebné riešiť nielen v rozpočte 

mesta, ale aj v rozpočte štátnych a neštátnych škôl a školských zariadení. Nakoľko finančné 

prostriedky pre chod materských  škôl neboli postačujúce, mesto vyčlenilo zo svojho výnosu 

z PDFO peniaze na pokrytie ich výdavkov, tak na mzdy ako aj na prevádzku. K zvýšeniu 

výdavkov prispelo aj otvorenie novej triedy pre deti od dvoch rokov, kde sa mesto podieľa 

nielen na financovaní rekonštrukcie triedy a na jej vybavení, ale aj na krytí mzdových 
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výdavkov. Navýšením rozpočtu pre OŠZ mesto muselo pristúpiť aj k navýšeniu rozpočtu pre 

NŠZ, konkrétne pre Spojenú školu sv. J. Bosca – materská škola a to vo výške 88 % zo sumy, 

ktorá išla na materskú školu P. Jilemnického. Celkom rozpočet mesta spolu s právnymi 

subjektmi je prebytkový  vo výške 28 040 €,  príjmová časť je 6 437 748 € a výdavková  časť 

je  vo výške 6 409 708 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 

v príjmoch navýšenie o 191 705 € a vo výdavkovej časti o 163 665 €. 

 

JUDr. Holba si všimol rozdiely v materiáloch MsZ oproti materiálom z MsR. Poţiadal 

o vysvetlenie rozdielov  v sumách jednotlivých poloţiek. 

 

Ing. Jeţíková vysvetlila, ţe na MsR informovala, ţe v materiáloch MsZ bude zmena 

v poloţkách. S Ing. Marušinom bliţšie priblíţili poslancom zmeny, ktoré nastali 

v jednotlivých poloţkách oproti poloţkám z MsR. 

 

JUDr. Holba odporučil do budúcna priloţiť k materiálom MsZ krátku analýzu o zmenách, 

ktoré nastali v jednotlivých poloţkách. 

 

Ing. Kusý odporučil pri zmene rozpočtu zaradiť do poloţiek opravu detských ihrísk 

v havarijnom stave. 

 

Bc. Paţítka sa spýtal na poloţku odkanalizovanie garáţi na ulici Jilemnického. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe ide o vybudovanie novej kanalizačnej šachty pre obytnú zóny 

Dlhé diely. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, koľko finančných prostriedkov vynaloţilo mesto na zriadenie 

dvoch nových tried pre deti od dvoch rokov. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe mesto na zriadenie nových tried vynaloţilo cca 22 000 €. 

 

Ing. Medera zdôraznil, ţe mesto by malo začať šetriť (voda, elektrika, teplo). Vyzval komisie, 

aby navrhli, ako a kde získať finančné prostriedky a potom ich rozdeliť. Upozornil poslancov, 

ţe v kapitálovej poloţke uţ výrazný príjem finančných prostriedkov nebude, nakoľko mesto 

uţ nemá majetok na predaj. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 

2013 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

4.  Prehľad pohľadávok k 30.06.2013 

     Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Informácia o stave pohľadávok k 30.06.2013 podľa jednotlivých druhov: daň z nehnuteľnosti, 

daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatky za odpad, poplatky za 

psov, verejné priestranstvo, nájom pozemkov, prenájom budov a bytov, pokuty a penále, 

prenájom mestskej trţnice, pohľadávky z faktúr v evidencii mesta, daň za ubytovanie, 

poskytnutá zľava pri predaji mestského bytu a poplatok za malý zdroj znečistenia. Celkové 

pohľadávky mesta  k 30.06.2013 sú vo výške 175 209,64 €. Celkom došlo k zníţeniu 

pohľadávok v II. Q 2013 oproti I. Q 2013 o cca 2 600 € a pohľadávky v lehote splatnosti 

(nedoplatky) sú vo výške 207 770,85 €. Celková výška evidovaných pohľadávok na 
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podsúvahovom účte k 30.06.2013 je 8 621,87 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

PhDr. Mádr sa spýtal, či boli oslovení aj dlţníci, ktorí dlţia veľmi nízke sumy. Nerozumie, 

ako niekto nie je schopný zaplatiť napr. 2, 3, 8 €. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe všetkým dlţníkom boli zaslané dve výzvy na zaplatenie. Pokiaľ 

neboli nedoplatky zaplatené ani po výzve, mesto ich postúpilo exekútorovi. 

 

JUDr. Holba odporučil odpísať naozaj nedobytné pohľadávky. 

 

Ing. Marušinec informoval, ţe v zmysle legislatívy mesto plánuje niektoré nedobytné 

pohľadávky odpredávať spoločnostiam, ktoré ich potom od dlţníkov vymáhajú. 

 

JUDr. Holba navrhol zverejniť túto informáciu o plánovanom odpredávaní nedobytných 

pohľadávok v Novodubnických zvestiach.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30.06.2013 v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

5.  Zmena v zložení redakčnej rady Novodubnických zvestí 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na zasadnutí Redakčnej rady Novodubnických zvestí v mesiaci jún 2013 sa vzdala funkcie 

člena Redakčnej rady Novodubnických zvestí PhDr. Irena Štofaníková. Poslanecký klub 

SDKÚ – DS navrhol vyhovieť jej ţiadosti a nominoval do tejto funkcie svojho zástupcu Ing. 

Mariána Šupáka. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie vzdanie sa PhDr. Štofánikovej funkcie člena 

redakčnej rady Novodubnických zvestí a jednomyseľne zvolilo do tejto funkcie Ing. Šupáka 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

6.  Zmena a doplnenie Uznesenia č. 1 zo dňa 10.01.2013 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

K zmene a doplneniu uznesenia došlo v súvislosti so zmenou podmienok týkajúcich sa 

spôsobu ručenia záväzku – úveru zo ŠFRB. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Bc. Paţítka odporučil za FaMK schváliť predloţený návrh. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu a doplnenie uznesenia č. 1 zo dňa 

10.01.2013 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

7.  Predĺženie platnosti PHSR 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením MsZ v Novej Dubnici č. 7/2005 zo dňa 21.11.2005 bol schválený PHSR (Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja) mesta Nová Dubnica. PHSR bol pripravený 
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a spracovaný na základe vtedajších skúseností s riadením mesta ako rozvojový plán do konca 

ďalšieho plánovacieho obdobia EÚ, t.j. do roku 2013. Vzhľadom na to, ţe mesto chce 

realizovať projekty, na ktoré chce ţiadať o dotácie z dotačných programov ministerstiev 

a ŠFRB, ku ktorým je potrebné predloţiť aj plánovací dokument, je potrebné predĺţiť 

platnosť tohto strategického dokumentu do obdobia, kedy budú schválené Operačné programy 

pre nasledujúce programové obdobie 2014 – 2020. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo predĺţenie platnosti PHSR v zmysle 

predloţeného návrhu.  

 

8.  Schválenie zámeru – Zámena pozemkov v lokalite priemyselného parku Hliny 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 02.09.2013 podala spoločnosť BRP Top, s.r.o. ţiadosť o zámenu pozemkov v lokalite 

priemyselného parku Hliny. Zámenou prejde do  výlučného vlastníctva mesta Nová Dubnica 

časť pozemku parc. č. KN-C č. 407/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m² a do 

výlučného vlastníctva spoločnosti BRP Top, s.r.o. časť pozemku parc. č. KN-C č. 442/1 – 

ostatné plochy o výmere 239 m². Rozdiel vo výmerách a tieţ v rozdielnej cene zamieňaných 

pozemkov (123 m²) uhradí spoločnosť BRP Top, s.r.o. mestu Nová Dubnica za cenu 

schválenú MsZ v Novej Dubnici. Zámenu predmetných pozemkov ţiada spoločnosť z dôvodu 

rozšírenia svojej podnikateľskej činnosti ako jeden z investorov v lokalite priemyselného 

parku Hliny. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, či by nebolo pre mesto výhodnejšie odpredať pozemok bez 

zámeny. 

 

Ing. Medera vysvetlil, ţe pri pozemku, ktorý má zámenou prejsť do vlastníctva mesta, sa 

nachádza potok. Podľa Ing. Mederu je výhodou, keď bude mať mesto zabezpečený prístup 

k potoku. Navrhol stretnutie poslancov priamo na spomínanom pozemku. 

 

Ing. Lendel súhlasil so zámenou pozemkov.  

 

JUDr. Holba predloţil stanovisko KSRM, ktorá odporučila odpredať pozemok bez zámeny. 

Doplnil, ţe v zmysle zákona je majiteľ pozemku povinný poskytnúť správcom vodného toku 

prístup na pozemok. 

 

PhDr. Mádr poţiadal, aby do budúcna boli pri náčrtoch presne uvedené lokality (oporné 

body), v ktorých sa pozemky nachádzajú.  

 

Ing. Kusý predloţil poslanecký návrh stiahnuť materiál z  programu rokovania. Za stiahnutie 

materiálu hlasovali: Ing. Kusý, JUDr. Holba, MUDr. Augustínová, Ing. Ondrejíčka, PhDr. 

Mádr a PaedDr. Kačíková. Proti návrhu hlasovali: Bc. Cucík, Ing. Lendel, Bc. Paţítka, Mgr. 

Doman a Ing. Medera. Poslanci MsZ schválili predloţený návrh Ing. Kusého. 

 

Ing. Marušinec skonštatoval, ţe MsZ v Novej Dubnici stiahlo schválenie zámeru - Zámena 

pozemkov v lokalite priemyselného parku Hliny z programu rokovania MsZ. 
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9. Zriadenie vecného bremena v prospech spol. KRAPS, s.r.o. – inžinierske siete 

k výstavbe bytových domov v obytnej zóne Dlhé diely 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 10.09.2013 podala spoločnosť KRAPS, s.r.o. ţiadosť o zriadenie vecného bremena na 

uloţenie inţinierskych sietí k plánovanej výstavbe bytových domov v obytnej zóne Dlhé 

Diely - vodovodnej prípojky, prípojky splaškovej vody, daţďovej kanalizácie, elektrickej 

prípojky NN, teplovodnej prípojky a vybudovanie chodníka  na pozemku parc. KN-C č. 

410/64. Poplatok za vecné bremeno je stanovený na základe predbeţných rokovaní ţiadateľa 

s primátorom mesta na 5 €/m² podľa Článku 14 ods. 2 písm. b/ Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nová Dubnica. Ţiadateľ tieţ uhradí poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Bc. Paţítka odporučil za FaMK schváliť predloţený materiál. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena v prospech spol. 

KRAPS, s.r.o. – inţinierske siete k výstavbe bytových domov v obytnej zóne Dlhé diely 

v zmysle predloţeného návrhu. 

10.  Prenájom pozemku v obytnej zóne Dlhé diely 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto dňa 09.09.2013 obdrţalo ţiadosť od spoločnosti SPARK-EX o prenájom pozemku 

parc. KN-C č. 410/68 – ostatné plochy o výmere 702 m². Spoločnosť SPARK-EX bude na 

predmetnom pozemku nachádzajúcom sa v obytnej zóne Dlhé Diely realizovať výstavbu 

nájomného bytového domu. Ponechanie do nájmu uvedeného pozemku stavebníkovi, ktorý 

bude realizovať výstavbu, je za účelom výstavby nájomného bytového domu. Po ukončení 

výstavby a zrealizovaní potrebných krokov k nadobudnutiu bytového domu do vlastníctva 

mesta Nová Dubnica bude nájomný vzťah ukončený. Výška nájomného je na základe dohody 

navrhovaná na 1€/rok za celý predmet nájmu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Ing. Marušinec informoval poslancov, ţe pre bliţšie informácie pozval na MsZ aj zástupcov 

spoločnosti SPARK-EX, s.r.o. p. Kalusa a p. Jakuša. 

 

PhDr.  Mádr sa spýtal, či  v súčasnosti  realizujú aj výstavbu v  Dubnici nad Váhom. Tieţ ho 

zaujímali referencie spoločnosti SPARK-EX, s.r.o. 

 

p. Jakuš  odpovedal,  ţe  v  Dubnici nad Váhom  realizujú výstavbu  panelových domov  do 

osobného vlastníctva. Tieţ vymenoval stavby, ktoré zrealizovali v blízkom okolí. 

 

Ing. Kusý sa spýtal, či uţ realizovali stavbu zo ŠFRB. 

p. Jakuš odpovedal, ţe nie. 

 

JUDr. Holba sa spýtal, aká bude ďalšia  postupnosť  krokov po  dnešnom  schválení 

mestským zastupiteľstvom. 

Ing. Kiačikova a Ing. Marušinec vysvetlili presnú postupnosť ďalších krokov. 

 

JUDr. Holba zdôraznil,  ţe  zmluva  o  budúcej kúpnej zmluve by mala  byť  časovo  súbeţná 
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s uzatvorením nájomnej zmluvy. Musia  sa  navzájom  doplňovať  a  podmieňovať ako  istiace 

a kontrolné mechanizmy. 

Ing. Marušinec uviedol, ţe zmluvu o budúcej zmluve uţ vyhotovuje mestská právnička. 

Informoval poslancov, ţe všetky súvisiace materiály budú súbeţne predkladané na MsZ. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok mesta v zmysle 

predloţeného návrhu.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom pozemku podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prípad hodný 

osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie pozemku do nájmu podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

spoločnosti SPARK-EX s. r. o. v zmysle predloţeného návrhu. 

  

11.  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ...3 – izbová bytová jednotka 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V termíne od 16.08.2013 do 10.09.2013 prebiehala obchodná verejná súťaţ o najvhodnejší 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu 

nehnuteľností – majetku mesta Nová Dubnica 3-izbový byt č. 42 na 6. poschodí bytového 

domu súp. č. 838 na ulici P. Jilemnického, prislúchajúci podiel 97/2834-ín na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a prislúchajúci podiel 97/2834-ín z pozemku. 

V stanovenej lehote nebol predloţený ţiadny súťaţný návrh a z toho dôvodu povaţuje 

komisia obchodnú verejnú súťaţ za neúspešnú. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaţe 

...3 – izbová bytová jednotka v zmysle predloţeného návrhu. 

 

12. Schválenie súťažných podmienok pre opakovanú obchodnú verejnú súťaž ...3 – 

izbová   b.j. 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaţ o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností – 

majetku mesta Nová Dubnica, 3-izbový byt č. 42 na 6. poschodí bytového domu súp. č. 838 

na ulici P. Jilemnického, prislúchajúci podiel 97/2834-ín na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a prislúchajúci podiel 97/2834-ín z pozemku. Poţadovaná minimálna 

kúpna cena za celý predmet súťaţe, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku, je 

59 500 €. Termín priebehu verejnej obchodnej súťaţe je stanovený od 01.10.2013 do 

15.11.2013 do 12:00 hod. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo súťaţné podmienky pre opakovanú obchodnú 

verejnú súťaţ v zmysle predloţeného návrhu. Pri hlasovaní nebola prítomná PaedDr. 

Kačíková. 

13. Informácia o pedagogicko - organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica na školský rok 2013/2014 

Predkladala: prednostka MsÚ  

Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu predkladajú predškolské a školské zariadenia na schválenie 

zriaďovateľovi v súlade  s § 5 ods. 7 písm. i/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Túto informáciu predloţila Základná škola, J. Kráľa 33/1, Materská 

škola, P. Jilemnického 12/5, Základná umelecká škola, P.O. Hviezdoslava 13/4 a Centrum 

voľného času, P.O. Hviezdoslava 13/4. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala na počet ţiakov na ZŠ  a v CVČ. 

Mgr. Staňo (riaditeľ ZŠ) a Mgr. Ibolyová (riaditeľka CVČ) uviedli presný počet ţiakov v ich 

zariadeniach. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o pedagogicko - organizačnom 

a materiálno - technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica na školský rok 

2013/2014. 

14.  Rôzne: 

a)  Odpredaj pozemkov v Záhradkovej osade č. 1 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

Členovia Záhradkovej osady  č. 1, ktorí nemajú chatku, poţiadali o odkúpenie pozemkov 

v záhradkovej osade – pozemky tvoriace záhradky v ZO č.1 parc. KN-C č. 427/ 20, 33, 34, 

47, 49, 52, 57, 68, 72, 84, 85, 90, 94, 102 a 105 a pozemky tvoriace spoločné priestory v ZO 

č. 1 parc. KN-C č. 427/ 1, 109 a 110. Dôvod odkúpenia je majetkovoprávne vysporiadanie, 

väčšinou dlhodobo uţívaných pozemkov. Zriadenie predkupného práva ( 5 rokov ) ako vecné 

právo v prospech predávajúceho mesta Nová Dubnica pri odpredaji pozemkov, a to za kúpnu 

cenu rovnajúcu sa kúpnej cene za predmetné pozemky v týchto záhradkových osadách 1 €/m².  

Materiál  je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo prebytočný majetok mesta Nová Dubnica v zmysle 

predloţeného návrhu. Proti návrhu hlasovala MUDr. Augustínová. Hlasovania sa zdrţal 

JUDr. Holba. 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). Proti návrhu hlasovala 

MUDr. Augustínová.  Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov v ZO č. 1 Nová Dubnica podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v zmysle predloţeného návrhu. Proti návrhu hlasovala MUDr. Augustínová  Hlasovania sa 

zdrţal JUDr. Holba. 

 

b)  Odpredaj pozemkov v Záhradkovej osade č. 2 

      Predkladal: zástupca primátora 

 



9 

 

Členovia Záhradkovej osady č. 23 si podali ţiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkovej 

osade  - pozemky tvoriace záhradky v ZO č. 2 parc. KN-C č. 399/ 160...164, 167, 170...175, 

180, 181, 185, 193, 194, 202...204, 211, 212, 215, 216, 219, 224...227, 232, 235, 238...240, 

243, 246, 251, 256...258, 273, 280, 283...285, 290, 293, 304, 307, 308, 313, 314, 317...319, 

336, 339, 340, 353...360, 363...368, 374 a 375 a pozemky tvoriace spoločné priestory v ZO č. 

2 parc. KN-C č. 399/ 1, 183, 195, 196, 200 a 201. Dôvod odkúpenia je majetkovoprávne 

vysporiadanie, väčšinou dlhodobo uţívaných pozemkov. Zriadenie predkupného práva (5 

rokov) ako vecné právo v prospech predávajúceho mesta Nová Dubnica pri odpredaji 

pozemkov, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa kúpnej cene za predmetné pozemky v týchto 

záhradkových osadách 1 €/m².  Materiál  je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Osobný záujem k prejednávanej veci vyhlásili poslanci Ing. Medera a Bc. Cucík. 

 

Ing. Marušinec informoval poslancov MsZ, ţe z pôvodného zámeru sa vypustili pozemky 

KN-C č. 399/ 192, 197 a 373 a nebudú sa odpredávať. 

 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo prebytočný majetok mesta Nová Dubnica v zmysle 

predloţeného návrhu. Proti návrhu hlasovala MUDr. Augustínová. Hlasovania sa zdrţal 

JUDr. Holba. 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). Proti návrhu hlasovala 

MUDr. Augustínová.  Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov v ZO č. 2 Nová Dubnica podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v zmysle predloţeného návrhu. Proti návrhu hlasovala MUDr. Augustínová  Hlasovania sa 

zdrţal JUDr. Holba. 

 

c) Odpredaj pozemkov v Záhradkovej osade č. 3 ...zmena uznesenia MsZ č. 42 zo dňa 

24.04.2013 

     Predkladal: prednostka MsÚ 

 

Členovia Záhradkovej osady č. 3 si podali ţiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkovej 

osade. Dňa 24.04.2013 schválilo MsZ uznesením č. 42 odpredaj 2. časti pozemkov v ZO č. 3. 

Na ţiadosť ZO č. 3 a jej niektorých členov sa predmetné uznesenie mení (upravuje) a to 

z dôvodu zmeny kupujúcich, resp. zmeny podielov odpredávaných spoločných priestorov. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Nove Dubnici 9 hlasmi schválilo zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici č. 42 zo dňa 24.04.2013 v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţali JUDr. 

Holba a MUDr. Augustínová. 

 

d) Odpredaj pozemkov v Záhradkovej osade č. 5 ...zmena uznesenia MsZ č. 77 zo dňa 

14.08.2013 

     Predkladal: zástupca primátora 

Na ţiadosť SZZ 23 - 43 Základná organizácia č. 5 – 1. máj, Nová Dubnica  a manţelov 

Baťkových, ktorí sa stali riadnymi členmi ZO č. 5, sa menia kupujúci spoločných priestorov 

(chodníky ...) v tejto ZO. Ing. Marta Kriţanová, rod. Straková odpredala (prepustila) záhradku 

v tejto záhradkovej osade manţelom Baťkovým z dôvodu jej dlhodobého pobytu v zahraničí.  
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Nakoľko ide o záhradku, ktorá nie je vlastníctvom mesta (je v časti, kde sú súkromné 

„teplanské“ pozemky), mesto túto zmenu – ich dohodu, rešpektuje. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici č. 77 zo dňa 14.08.2013 v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţali JUDr. 

Holba a MUDr. Augustínová. 

 

Občianka p. Vetrová upozornila na zanedbanú hygienu v Zariadení pre seniorov (smrad, 

svrab). Poţiadala poslancov, aby tam spravili prieskum. 

 

Ing. Marušinec uviedol, ţe pokiaľ má informácie, tak svrab sa v Zariadení pre seniorov 

vyskytol minulý rok. Zariadenie navštívil pred šiestimi týţdňami a tento problém (smrad, 

svrab) si nevšimol. 

 

p. Vetrová doplnila informáciu, ţe zanedbanú hygienu v Zariadení pre seniorov si všimla aj 

doktorka Štofaníková. 

 

Občan p. Prostinák upozornil, ţe na mestskom kompostovisku sa nachádzajú náletové 

dreviny, ktoré tienia do okolitých záhrad. 

Ing. Marušinec uviedol, ţe poţiada oddelenie ţivotného prostredia o odstránenie tohto 

problému.  

 

p. Prostinák sa spýtal, kedy sa bude čistiť potok.  

Ing. Marušinec odpovedal, ţe čistenie potoka sa plánuje na mesiac máj 2014. 

 

PhDr. Mádr na ţiadosť p. Šlesara informoval poslancov, ţe ešte v decembri 2012 im poslal p. 

Šlesar e-mail a do dnešného dňa mu nebolo odpovedané. 

 

Ing. Marušinec informoval, ţe IT pracovníkom bol vykonaný test poslednej návštevy e-

mailovej schránky kaţdého poslanca a poţiadal poslancov, aby častejšie navštevovali svoje 

poslanecké e-maily. Pokiaľ si chcú e-mailovú poštu presmerovať, treba kontaktovať Bc. 

Tomana (toman@novadubnica.sk). 

 

15.  Záver 
 

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 

mailto:toman@novadubnica.sk

